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Dnes oslavuje: 
Branislava, 
Bronislava

Mená majú slovansk! pô-
vod a ich v!znam je „brá" 
slávu“. Branislavy a Bro-
nislavy sa dávajú uná#a$ 
nekone%n!mi fantáziami. 
V predstavách stále niekam 
unikajú, láka ich svet ume-
nia. Nie je &ahké milova$ tie-
to 'eny. Skr!vajú sa za fa-
lo#n! cynizmus, sú &ahko 
ovplyvnite&né a miestami 
im ch!ba sebadôvera.

Ich zdravie b!va nestále. 
Bronislavy %asto trápia bo-
lesti hlavy a men#ie depre-
sie. Mali by si preto dopria$ 
dostato%n! relax.

Branislavy a Bronislavy 
ovplyv"uje planéta Mesiac. 
Ich #$astné farby sú zele-
ná a strieborná. Ochran-
né rastliny medovka, repík 

a sedmokráska, ochranné 
kamene avanturín, rubín 
a achát.

Pranostika
Ak" je december, tak! 

je jún.

Historick! kalendár
1946: Narodila sa here%-

ka a spevá%ka Jane Birkin. 
So Sergeom Gainsbourgom 
nahrala v roku 1969 sve-
toznámy duet Je t’aime… 
moi non plus.

2013: Zomrel herec Peter 
O'Toole. Preslávila ho naj-
mä úloha Thomasa Edwar-
da Lawrencea v snímke 
Lawrence z Arábie. Naro-
dil sa 2. augusta 1932.

V"záhrade
Izbov"m rastlinám za-

bezpe%íme dostatok svet-
la, primeranú teplotu 
a vlhkos$ vzduchu.

Zajtra bude oslavova#: Ivica

B!"#$%&"'" -  „Národn! ústav 
detsk!ch chorôb rozhodol, "e od 
piatka vy#etrí len deti s negatív-
nym testom star!m maximálne 
48 hodín. A t!ka sa to aj rodi$ov,“ 
tak!to oznam sa objavil na soci-
álnej sieti spolu s tvrdou v!$it-
kou rodi$a, ktor! napísal, "e je-
ho mal!, nieko%kot!"d&ov! syn-
$ek musí chodi' nieko%kokrát do 
t!"d&a na vy#etrenie do #iestich 
ambulancií.

„Vá#ne netu$ím, ako sa 
má mama, starajúca sa 

o dvojro%né die$a a novoro-
denca, ka'dé dva dni testova$ 
a stá$ tam v nieko&kohodino-
v!ch radoch,“ rozoh"oval sa 
nahnevan! otec.

Vzápätí pridal najnov#iu 
informáciu, pod&a ktorej bez 
testu 'iadne die$a v bratislav-
skom ústave neo#etria. „Ve( 
je to mu%enie, pcha$ do malé-
ho no#teka tú hrubú vec,“ roz-
%u&oval sa rodi% a pokra%oval: 
„Je to choré a zvrátené! Vie-
te si predstavi$, 'e podmien-
kou prevozu a prijatia doslova 
umierajúceho párhodinového 
novorodenca z Ru'inova na 

Kramáre bolo testovanie? Ve( 
to je nezmysel. Oni ho v#ak 
vá'ne urobili. Úprimne verím, 
'e za toto v#etko raz Matovi%, 
Kraj%í a celá banda skon%ia 
prinajmen#om v base,“ dodal 
otec.

O%reakciu sme po'iadali Ná-
rodn! ústav detsk!ch chorôb. 
„Z dôvodu zhor#ujúcej sa epi-
demiologickej situácie sme 
museli sprísni$ re'imové 
opatrenia. Sme klinické pra-
covisko a lekári, ktorí o#etrujú 
pacientov v ambulanciách, sa 
zárove" starajú o vá'ne cho-

r!ch pacientov na kli-
nikách. Pred plánova-
nou náv#tevou ambu-
lancie personál telefo-
nicky kontaktuje ob-
jednan!ch pacientov 
za ú%elom zhodno-
tenia nevyhnutnosti 
prezen%ného vy#et-
renia a zárove" je ro-
di%om aj pacientom 
odporú%ané bezplat-
né testovanie na ur-
%enom mieste pria-

mo v na#om zdravotníckom 
zariadení. Za 
mana'ment pa-
cientov je zod-
povedn! o#et-
rujúci lekár,“ 
reagoval ústav.
&o sa t!ka in-

formácie o od-
mietnutí detí, 
ktoré neboli 
testované, ústav ju odmietol: 
„Cie&om je zní'i$ riziko zane-
senia infekcie medzi pacien-
tov v %akár"ach a na klinikách 
a tie' ochráni$ personál.“

Odbery mal!m bábätkám 
robia dvojak!m spôsobom: 
„Testy naj%astej#ie robíme 
z nosofaryngu a tie' z faryn-
geálnych oblúkov.“ Ústav vy-
svetlil aj to, ako je to s opako-
van!mi testami: „Pri ka'dom 
vy#etrení nie je potrebn!.“

Situáciu pozorne sledoval aj 
samotn! rezort zdravotníctva: 
„Ministerstvo sa o uvedenú si-
tuáciu zaujímalo, Národn! 
ústav detsk!ch chorôb rezort 
informoval, 'e vzh&adom na 
zhor#ujúcu sa epidemiolo-

gickú situáciu 
prijal sprísnené 
re'imové opat-
renia. Z preven-
tívno-hygienic-
k!ch opatrení 
na elimináciu 
#írenia vírusu 
sa testy robia 
v nemocnici 

bezplatne aj pre deti a rodi%ov 
bezprostredne tie' pred náv-
#tevou ambulancie.“

reg, mz, Ilustra!né FOTO: 
archív, tasr, shutterstock
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Nová ria-
dite'ka 

bratislav-
skej zoo Jú-

lia Hanulia-
ková pracu-
je na novom 
koncepte zá-

hrady. Chce do neho pretavi( 
skúsenosti z%USA, kde si vy-
tvorila kariéru návrhárky zo-
ologick"ch záhrad.

Jedn(m z)plánov riadite*ky je 
vytvori+ v)zoo kolekciu karpat-
sk(ch zvierat, takzvan( Karpat-
sk( les. Záhrada pod*a nej svojou 
rozlohou a) skladbou vegetácie 
poskytuje ideálne prírodné pod-
mienky pre chov ,ivo-íchov, kto-
ré sa stali symbolmi slovensk(ch 
lesov, ako napríklad rysy, vlky, 
medvede, zubry -i rôzne druhy 
kopytníkov. 

„Prioritou je vyrie.enie chov-

ného zariadenia pre med-
ve/a Félixa, ktor( je dlho-
dobo umiestnen( v)nevy-
hovujúcich podmienkach 
zastaraného v(behu zo 60. 
rokov,“ priblí,ili zo zoo. 

Júlia Hanuliaková plá-
nuje tie, roz.íri+ kolek-
cie vtákov, plazov, oboj-
,ivelníkov, ale aj hmyzu 
a)mot(*ov.

tasr, FOTO: tasr, zoo Bratislava

Bratislavskú zoo -akajú zmeny, vzorom majú by+ americké záhrady

Pomôc+ chcú aj FélixoviPomôc+ chcú aj Félixovi

Júlia Hanuliaková

Medve" je u# 
nieko$ko rokov 

v nevyhovujúcom 
v%behu.

Za trápenie detíZa trápenie detí
E\�PDOL�¯Vħ�E\�PDOL�¯Vħ�
do basydo basy

Nahnevan( otec sa pre testovanie bábätka pustil do lekárov aj politikov: 
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Otca malého 
chlap!eka nahnevalo 

!asté testovanie.

Ústav vysvet$uje 
prijaté opatrenia.

Lekári 
odporú!ajú 
testy pred 

vy&etrením 
de'om aj 
rodi!om.
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Obla!no a% zamra!ené, hmlisto. 
Popoludní miestami 
zmen#enie obla!nosti.

Pretrváva& mô%u &a%kosti pri ochoreniach srdcovo-cievneho 
a d"chacieho ústrojenstva.

Obla!no a% zamra!ené, hmlisto. 
Popoludní ojedinele 
zmen#enie obla!nosti. 
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Nepríjemne sa mô%u cíti& osoby s chorobami pohybového systému 
a zv"#i sa nervozita a podrá%denos&. 

Mesiac  vychádza  
o 07,13 a zapadá  

o 15,45 hod.

Slnko vychádza  
o 07,34 a zapadá  

o 15,57  hod.
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